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Нетривіальні 
заходи
як організувати, здивувати 

та монетизувати 



Events – як 
інструмент в 
комунікаціях
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Events
Кількість івентів, які ми організували за минулий фінансовий рік:

Клієнтські

Взяли участь у 

зовнішніх заходахСередня оцінка наших спікерів
(5-ти бальна шкала)

92 464,9



Які івенти
запам’яталися?



Як розбудити
клієнта під час 

івенту?
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Довгострокове позитивне сприйняття 

Експериментальний формат заходу –
театральна постановка з трансфертного 

ціноутворення «Ревізор»

В основі сценарію - податкова перевірка з 
ТЦ (подача звітності, захист на досудовому 
етапі оскарження в суді) = живий тренінг

Подача складної теми через fun
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Складнощі та страхи (1/3)

01 Консультант не актор
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Складнощі та страхи (2/3)

02
Непередбачувана реакція 

аудиторії (переважно бухгалтери)
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Складнощі та страхи (3/3)

- своєчасна подача звітності;

- якісна підготовка документації;

- грамотне спілкування з 
представниками ДФС;

- з ким із консультантів 
працювати з питань ТЦ.

03
Як не «загратися» і не 
загубити основні меседжі:
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Рахуємо результат 

зустрічі                                 RFP        контрактів 

Events tracking system: кількість зустрічей, RFP, контрактів

Результати «Ревізора»:

33 25 12
12

150
тис. $
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ТЦ навиворіт (1/2)

Клієнти розповіли про структуру їх 
департаментів та їх бачення 
«ідеального консультанта»

Івент з клієнтами у якості 
спікерів для консультантів 

Інвестиція у співробітників і 
точка контакту з клієнтами

Можливість для консультантів поспілкуватися з 
представниками різних індустрій (агро, фарма, 

енергетика, видобування та металургія) та 
дізнатися «внутрішню кухню»
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ТЦ навиворіт (2/2)
Що отримали консультанти:

Екскурс в різні індустрії         

5 годин живого спілкування
з клієнтами
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Поради з підготовки до заходів 

More quality less visibility: оцифровуйте результати, робіть форму 
зворотного зв’язку, щоб оцінити спікерів, актуальність тем, 
отримати максимальну інформацію про ЦА 

Обов’язкова репетиція –
створити true-шну атмосферу 

#lifelonglearning – прокачка співробітників 

(тренінги з публічних виступів, залучення 
до внутрішніх освітніх проектів)

01

02

03



Дякую
за увагу!


